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Bundesen, Jep Peter.
Han er døbt Jep Peter; men i de militære dokumenter kaldes han konsekvent for Jeppe. Man har nok syntes,
det var nemmere at slå de to fornavne sammen til ét!

Opslag 53.

Besked fra militæret til moren om dødsfaldet:

I felten, d. 17. november 1917.

Højt ærede fru Bundesen!
Det er min sørgelige pligt at meddele Dem, at Deres søn, Musketer Jeppe Bundesen, tidligt i går, d. 16./11.
1917, er faldet på ærens mark for fædrelandet.
Med kammeratskablig kærlighed er hans lig af kompagniet blevet båret tilbage fra fronten og nu i
eftermiddags kl. 16 begravet på heltekirkegården i Isegem i grav nummer 928.
Med Deres søn mister vi en tapper soldat og god kammerat. Måtte Gud trøste Dem i Deres smerte, samtidig
med at jeg udtrykker min dybeste medfølelse.

Steinbrink
Løjtnant af reserven og stedfortrædende kompagnifører.
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Dødsanmeldelse til personregistret (Standesamt) i Toftlund:

Her står – oversat til dansk:
Kommandøren for erstatningsbataljonen ved infanteriregiment nr. 49 i Gnesen har meddelt, at Musketer
Jeppe Bundesen fra 7. kompagni ved infanteriregiment nr. 357, i det civile liv skomager, 18 år gammel,
tilhørende den evangeliske religion, senest bosat i Toftlund, født i Toftlund, søn af den i Toftlund afdøde
bagermester Jes Bundesen og dennes endnu levende hustru Katharina, født Kramer, bosat i Toftlund, er
faldet i beredskabsstillingen ved Westrozebeke efter et granatnedslag d. 17. november 1917 om formiddagen
kl. 10.
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Westrozebeke, hvor han faldt:

En ond skæbne ville, at hans bror Asmus var faldet ca. 2 ½ år tidligere ikke ret langt der fra, i Saint Julien.
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Mindetavler i Toftlund kirke:
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Attest
at den d. 16. november 1917 faldne Musketer Jeppe Bundesen fra 7. kompagni ved Infanteri-regiment nr.
357 har fået udbetalt sin månedlige løn på 15,90 Mark til og med d. 20. november 1917. Ekstra løn
(”Gnadenlöhnung”) fra d. 21./11. til d. 20./12. udgør 15.90 Mark. Bevillingen er i overensstemmelse med
Krigsaflønningsvedtægtens paragraffer 12.2 eller 23.2.

Denne attest tjener udelukkende som dokumentation på kravet om evt. beføjet ekstraløn eller
forsørgelsesydelse; men ikke som en udbetalingsanvisning af disse ydelser.

Krav på ekstraydelser har enken, ægteskabelige eller legitimerede børn. Ekstraydelser kan bevilliges til
trængende nære slægtninge, (forældre, bedsteforældre, søskende, søskendebørn, pleje- og adoptivbørn), hvis
forsørgelse den afdøde har været helt eller overvejende ansvarlig for.

Det påligger en repræsentant for Intendanturen ved 2. Armekorps at efterprøve kravet.

Ansøgning med denne attest vedhæftet sendes til 2. Erstatningsbataljon, Infanteriregiment nr. 349 i Gnesen.

Fulda d. 19. november 1917.

Til Fru Katharina Bundesen, født Kramer,
som mor,
Toftlund, Haderslev amt.

Gnesen – regimentets hjemsted.
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Bundesen, Asmus.
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Kommandøren for 2. Marine-Infanteri-Regiment har meddelt, at marineinfanterist (”Seesoldat”) fra dette
regiments 2. bataljon, 5. kompagni, landmand Asmus Bundesen, 21 år gammel, tilhørende den evangeliske
tro, sidst bosat i Rurup, født i Stollig, Aabenraa amt, ungkarl, søn af bageren Jes Bundesen og dennes hustru
Katharina, født Kramer, begge bosat i Toftlund, er faldet i St. Julien d. 7. maj 1915. Nøjagtigt tidspunkt for
hans død er ikke konstateret.
Toftlund d. 26. juni 1915.

Bundesen, Jørgen.
Soldbuch:
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Bogen tilhører Peter Jørgen Bundesen, født d. 19./10. 1896 i
Toftlund. Hans far hedder Jes og er bager, og moren hedder Anna,
født Kramer, bosat i Toftlund. Han tilhører den evangeliske
religion, er tjenestekarl og ungkarl.
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Han indtrådte i den tyske hær d. 13./10. 1915 i regiment 84. Han var 164 cm høj, kraftig af bygning, hage,
næse og mund var almindelig; håret var blondt, og han havde antydning (”Anflug”) af et skæg.

Støvlelængden var 28 og bredden 6. – Hans månedsløn var i normal tjeneste 9,60 Mark – i felten 15,90 mark.
Ved sin tiltræden havde han fået udbetalt 7,10 Mark Putzgeld (penge til indkøb af rengøringsmaterialer),
samt en gasmaske nr. 3. D. 29./3. 1917 var han blevet overført til 2. kompagni i Erstatningsbataljon I ved

Infanteriregiment 116.

Han har været indlagt på St. Ingbert Reservelazarett (i nærheden
af Saarbrücken), hvor fra han blev udskrevet d. 7./8. 1918. Han
havde fået udbetalt løn til og med d. 10./8. 1918, og han havde
fået forplejning på stedet til og med middag d. 7./8. Endelig havde
han fået ”Marschverpflegung” og ”Erfrischungs-Zuschuss”
(hvilket formodentlig er penge/naturalier til forplejning) til de
næste to dage – d.v.s. til og med d. 8./8. 1918.
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St. Ingbert Reserve-Lazarett.
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Han har to gange været på rekreationsorlov:
fra d. 13. til d. 26./11. 1916, og
fra d. 14. til d. 20./12. 1916.

I hvert fald den sidste orlov er sikkert foranlediget af farens
død. Han døde d. 7. december, 55 år gammel, og blev begravet
d. 12. december 1916 i Toftlund, så han har ikke nået at komme
hjem til begravelsen.

Han var blevet vaccineret
mod både tyfus og kolera –
første gang i 1915, og
senere blev de gentaget i
både 1916 og 1917 – tyfus
også i 1918.
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D. 16./5. 1918 var han blevet
indlagt på Feltlazaret 14. Der står
et minustegn i kolonnen
”Sygdom”, hvilket betyder, at han
blev indlagt, fordi han var blevet
såret.

D. 28./5. 1918 flyttes han ud af kampzonen, til Reservelazaret St. Ingbert. Ved den lejlighed medbragte han:
”Fuβlappen” (tøfler??), en våbenfrakke, et par lange bukser, en skjorte, et par underbukser, et halsbind
(slips/sløjfe), et par sko, en hue samt strømper.

D. 17./5. 1918 var han blevet
transporteret fra feltlazarettet til
St. Ingbert, og d. 7./8. 1918 blev
han sendt videre til
reservelazarettet i Toftlund.
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Bagerst i bogen var der kuponer,
som blev revet af som
dokumentation for modtagelse af
den månedlige løn.
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En ”Soldbuch” har iflg. paragraf 267 i Straffelovbogen for Det Tyske Rige egenskab som et retsgyldigt
dokument som bevis for rettigheder eller retsforhold. Den der misbruger, tilintetgør eller beskadiger en sådan
”Soldbuch” kan straffes med fængsel og bøde samt tab af borgerlig ære.

Jørgen Bundesen var åbenbart blevet så svært skadet, at han fik livsvarige men af det, for han fik d. 21./5.
1919 tilkendt krigsinvalidepension, gældende fra d. 1. juni 1919:
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